
 1 

 

Overføring fra individuell til forhåndsgodkjent refusjon 
 

28. april 2006 
 
 

1. INNLEDNING ...................................................................................................... 2 

2. OPPSUMMERING AV ARBEIDSGRUPPENS FORSLAG................................. 3 

3. DAGENS ORDNINGER ...................................................................................... 3 

3.1. Forhåndsgodkjent refusjon - § 9 ........................................................................................................... 4 
3.1.1. Faglige krav til legemidlet ................................................................................................................... 4 
3.1.2. Søknad og vedtak om refusjonsstatus .................................................................................................. 4 
3.1.3. Vilkår for forskrivning ......................................................................................................................... 5 
3.1.4. Vurdering av faren for feilforskrivning................................................................................................ 5 

3.2. Individuelle søknader ............................................................................................................................. 6 

4. LEGEMIDDELMELDINGEN OG SOSIALKOMITEENS INNSTILLING.............. 7 

5. ARBEIDSGRUPPENS VURDERING.................................................................. 8 

5.1. Avgrensing............................................................................................................................................... 8 

5.2. Unntak for særlige tilfeller..................................................................................................................... 9 

5.3. Videre prosess ....................................................................................................................................... 10 

5.4. Kontroll og evaluering.......................................................................................................................... 11 

5.5. Enkeltvedtak og klagerett .................................................................................................................... 11 
 



 2 

1. INNLEDNING  
 
I St.meld. nr. 18 Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk foreslo Helse- og 
omsorgsdepartementet at enkelte legemidler som i dag refunderes etter individuell 
søknad, vurderes innvilget forhåndsgodkjent refusjon, men med klare refusjonsvilkår.  
 
Stortinget sluttet seg til dette. jf. Innst. S. nr. 197 (2004-2005).  
 
En arbeidsgruppe har arbeidet med temaet fra desember 2005 til april 2006 og har hatt 
7 møter. Arbeidsgruppen bestod av følgende representanter:  
 
Helga Festøy (leder) - Helse- og omsorgsdepartementet 
Vegard Pettersen - Helse- og omsorgsdepartementet 
Anne Kjersti Røise - Rikstrygdeverket  
Erik Hviding - Statens legemiddelverk 
Per-Thomas Thomassen – Statens legemiddelverk 
 
Mandatet1 ga følgende tema som gruppen skulle utrede: 
  

− unngå forskjellsbehandling av legemidler ved at opptak ”via” § 10a blir en 
tilleggsmulighet i forhold til opptak på § 9 direkte 

− avklare om industrien må søke på samme måte som for refusjon etter § 9 
− foreslå kriterier for at et legemiddel skal bli vurdert for § 9  
− foreslå kriterier for å overføre et legemiddel til § 9  

 
Departementet arrangerte et informasjonsmøte om temaet den 30. mars 2006  
 
Arbeidsgruppen viser til Legemiddelverkets gjennomgang av sykdomslisten i 
blåreseptforskriften §9, og gjennomgangene av ulike terapiområder som skal finne sted 
på lenger sikt.2 Vi antar at Legemiddelverket i disse gjennomgangene også vil vurdere 
legemidlenes refusjonsstatus. Det vil imidlertid ta flere år før alle viktige terapiområder 
har blitt gjennomgått. Det er derfor nødvendig å gjennomgå legemidlene som 
refunderes på § 10a separat i forhold til spørsmål om opptak på forhåndsgodkjent 
refusjon. Etter hvert vil terapiområdegjennomgangene sørge for at refusjonsstatus 
oppdateres, i tråd med faglig kunnskap. Arbeidsgruppen ser derfor på denne 
gjennomgangen av legemidlene på individuell refusjon som en engangs-operasjon. I 
tiden etter en slik gjennomgang som skisseres i denne rapporten, vil det derfor bare 
være mulig å gi forhåndsgodkjent refusjon etter ordinær søknad. 
 

                                                 
1 Helse- og omsorgsdepartementets brev av 11. november 2005. 
2 St.prp. nr. 1 (2005-2006), kapittel 750 
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2. Oppsummering av arbeidsgruppens forslag 
 
Arbeidsgruppens forslag oppsummeres slik: 
 

− Vurderingen av hvilke legemidler som skal overføres fra § 10a til § 9 er en 
engangsoperasjon. 

− Et legemiddel må oppfylle krav som er fastsatt i legemiddelforskriften, særlig i § 
14-13 og § 14-26, for å kunne bli overført. 

− Overføring kan, som hovedregel, kun vurderes for legemidler som tidligere har 
fått avslag på søknad om forhåndsgodkjent refusjon fordi faren for 
feilforskrivning etter legemiddelforskriften § 14-26 var for stor.  

− Legemiddelverket kan gjøre unntak fra kravet om at det skal foreligge en 
tidligere søknad om forhåndsgodkjent refusjon etter kriterier spesifisert i 
kapittel 5.2. 

− Se for øvrig flere forslag til avgrensing av gjennomgangen i kapittel 5.1. 
 
 
Når det er vedtatt hvilke legemidler som skal overføres bør: 
 

− Rikstrygdeverket se på mulighetene for å overføre ressurser fra saksbehandling 
til kontrollarbeid. 

− I utarbeidelsen av trygdeetatens årlige kontrollstrategi bør endring av 
refusjonsstatus være en faktor. 

− Departementet bør sette en frist for Legemiddelverkets gjennomgang av 
legemidlene. 

− Departementet bør vurdere hvem som skal evaluere tiltaket og hvordan 
evalueringen bør legges opp. 

 

3. Dagens ordninger 
 
Folketrygdloven § 5-14 hjemler trygdens dekning av utgifter til viktige legemidler 
utenfor institusjon. I blåreseptforskriften3 er det fire bestemmelser som hjemler slik 
refusjon av legemidler. Det er §§ 2, 4, 9 og 10a. Legemidler som refunderes etter §§ 2 
og 4 er ikke tema for denne rapporten.4 De øvrige to paragrafene er: 
 

− § 9 - forhåndsgodkjent refusjon:  

o Legen kan forskrive legemidlet uten å søke trygden på forhånd dersom 
generelle vilkår i forskrift og spesifikke vilkår knyttet til legemidler er 
oppfylt. 

                                                 
3 FOR 1997-04-18 nr. 330: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt 
medisinsk utstyr. 
4 § 2 gjelder sjeldne sykdommer og § 4 gjelder allmennfarlige smittsomme sykdommer. 
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− § 10a - refusjon etter individuell søknad:  

o Trygdeetaten må godkjenne individuelle søknader om refusjon fra 
pasientens lege for at det ytes stønad til legemidlet. 

 

3.1. Forhåndsgodkjent refusjon - § 9 

I 2005 ble det gitt forhåndsgodkjent refusjon til legemidler for 6 242 mill. kroner (ekskl. 
refusjon ved frikort).  

For at et legemiddel skal kunne refunderes etter § 9 må produsenten av legemidlet 
søke om refusjon. Statens legemiddelverk vurderer om søknaden oppfyller 
forskriftskravene. Legemidler som godkjennes for refusjon, føres opp på 
Legemiddelverkets preparatliste5. Det er så legen som må vurdere om pasientene 
oppfyller vilkårene som er satt for refusjon både i forskrift og tilknyttet de enkelte 
legemidlene. Dersom vilkårene er oppfylt, kan legen skrive en såkalt «blåresept» som 
gir pasienten rett til refusjon.  

3.1.1. Faglige krav til legemidlet  

For at et legemiddel kan føres opp på preparatlisten må det oppfylle en rekke krav. 
Statens legemiddelverk vurderer dette ut fra følgende faglige kriterier i 
legemiddelforskriften § 14-13:  

a. Legemidlet skal brukes i behandling av alvorlige sykdommer eller av 
risikofaktorer som med høy sannsynlighet vil medføre eller forverre alvorlig 
sykdom.  

b. Sykdommen eller risiko for sykdom som nevnt i bokstav a) medfører behov for 
eller risiko for gjentatt behandling over en lang periode.  

c. Legemidlet har en vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant virkning i 
en definert, aktuell pasientpopulasjon.  

d. Kostnadene ved bruk av legemidlet står i et rimelig forhold til den 
behandlingsmessige verdi og til kostnader forbundet med alternativ behandling.  

3.1.2. Søknad og vedtak om refusjonsstatus 
Legemiddelfirmaene søker Legemiddelverket om opptak av legemidlet på 
preparatlisten. Firmaet har da ansvar for å belyse saken. Det stilles omfattende krav til 
søknadens innhold i legemiddelforskriftens § 14-7. Firmaet må også betale en avgift 
knyttet til behandlingen av søknaden. Avgiften er for tiden kr 80 000 for søknad som 
gjelder nytt virkestoff, kr 50 000 ved ny indikasjon, kr 30 000 ved ny 
formulering/legemiddelform og kr 10 000 for søknad som gjelder ny styrke av 
virkestoffet. Legemiddelverket må fatte vedtak om godkjenning eller avslag på 

                                                 
5 FOR 1999-12-22 nr. 1559: Forskrift om legemidler, § 14-4, liste over refusjonsberettigete legemidler 
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søknaden innen 180 dager (§14-23). Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er på 138 
dager i 2005.  

Dersom alle de faglige kravene i legemiddelforskriftens § 14-13 er oppfylt, fatter 
Legemiddelverket vedtak om opptak av legemidlet på blå resept. Dersom kravene ikke 
er oppfylt, avslår Legemiddelverket søknaden. Søkeren kan klage på vedtaket.   

Statens legemiddelverk fatter årlig vedtak i 75 til 100 refusjonssaker. Dette inkluderer 
søknader om refusjon av generiske legemidler, nye administrasjonsformer, nye styrker 
og nye virkestoff. Fem refusjonssøknader ble avslått i 2004 og åtte i 2005.  

3.1.3. Vilkår for forskrivning  

Pasienter med samme lidelse vil kunne ha ulik nytte av et legemiddel. Nytten er for 
eksempel avhengig av pasientens risiko for fremtidig sykdom. Myndighetene ønsker å 
målrette refusjonen mot pasientgruppene som man antar vil ha effekt av legemidlet og 
hvor effekten vil stå i et rimelig forhold til kostnadene (jf. punkt c og d i § 14-13). 
Myndighetene setter derfor vilkår for forskrivningen. Det vanligste vilkåret er at 
legemiddelbehandlingen skal startes av spesialist. Et annet vilkår kan være at pasienten 
skal ha forsøkt et annet legemiddel først eller at lidelsen skal være påvist etter en 
bestemt metode.  

3.1.4. Vurdering av faren for feilforskrivning 
 
Bestemmelsen i § 14-26 lyder slik: 

”Statens legemiddelverk kan når særlige grunner taler for det, bestemme at utgifter 
til et legemiddel som oppfyller vilkårene […] bare kan refunderes etter søknad for 
den enkelte pasient, jf. blåreseptforskriften § 2 og § 10a.  

 
Legemiddelverket skal ved vurderingen blant annet ta hensyn til om:  
 

− legemidlets indikasjon er videre enn refusjonsverdig indikasjon 
− det foreligger fare for misbruk av refusjonsordningen, herunder bruk utenfor 

refusjonsbetingelsene 
− det foreligger mulighet for bruk av legemidlet uavhengig av indikasjon eller 

særskilte vilkår 
− det er lite hensiktsmessig å definere generelle refusjonsbetingelser 

 
Dersom faren for feilforskrivning anses for stor på bakgrunn av disse vurderingene, vil 
søknad om forhåndsgodkjent refusjon avslås. Legemidlet må da eventuelt refunderes 
etter individuell søknad. 
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3.2. Individuelle søknader  
 
Dersom et legemiddel ikke er innvilget forhåndsgodkjent refusjon etter § 9 i 
blåreseptforskriften, kan legen søke trygdeetaten om individuell refusjon etter § 10a6. 
Bestemmelsen i § 10a gjelder legemidler som ikke er tatt opp på blåreseptlisten eller 
hvor det ikke er søkt om opptak, når legemidlet brukes mot sykdommer som allerede 
er refusjonsberettiget etter § 9 (oppført i sykdomslisten).  
 
Med noen få unntak kan alle legemidler søkes refundert gjennom § 10a. Men følgende 
krav må som hovedregel være oppfylt: 
 
- Pasienten har prøvd forhåndsgodkjent behandling (kan være krav til at mer enn ett 

preparat skal være forsøkt), uten tilstrekkelig effekt eller med uakseptable 
bivirkninger. 

- Pasienten kan ikke benytte forhåndsgodkjent behandling på grunn av annen lidelse. 
- For legemidler som er markedsført i Norge skal behandlingen være startet opp av 

spesialist, men allmennlege kan søke om refusjon. 
- Legemidler uten markedsføringstillatelse må søkes refundert av spesialist.  
- Legen må i søknaden begrunne pasientens behov for behandlingen.  
 
Søknaden skal også vise dokumentasjon på det omsøkte preparatets effekt ved den 
aktuelle lidelse.  
 
Det er bare når ”særlige grunner” taler for det at refusjon gis etter søknadsordningen. 
Dette fordrer en individuell vurdering av den enkelte pasients situasjon. For å forenkle 
saksbehandlingen i trygdeetaten og for å fremme likebehandling, er det til enkelte 
jevnlig søkte legemidler utarbeidet retningslinjer for når refusjon skal gis . Disse 
retningslinjene er tilgjengelige for innsyn7. I saker der det ikke er utarbeidet 
retningslinjer, eller der retningslinjene ikke er uttømmende, vurderes hver enkelt sak 
av en rådgivende farmasøyt i trygdeetaten.  
 
Søknader om individuell refusjon behandles ved et legemiddelkontor i trygdeetaten. 
Det finnes ett legemiddelkontor i hvert fylke. Legemiddelkontoret fatter selv positive 
vedtak om refusjon etter § 10a. Dersom saksbehandleren ved legemiddelkontoret 
foreslår å avslå søknaden, blir søknaden også vurdert av en farmasøyt ved 
trygdeetatens fylkeskontor Farmasøyten gir råd til legemiddelkontoret. 
 
I 2005 kom det inn om lag 62 600 søknader om dekning etter §§ 2 og 10a. 
Arbeidsgruppen antar at de aller fleste søknadene gjaldt § 10a. 69 prosent av disse 
søknadene ble innvilget, 21 prosent ble innvilget delvis8, mens 10 prosent ble avslått. 

                                                 
6 Legen kan også søke om individuell refusjon etter § 2, men den ordningen er ikke en del av mandatet. 
7 Vedlegg 1 til Folketrygdlovens § 5-14 – Delegasjonsfullmakt til legemiddelkontorene. 
http://rundskriv.trygdeetaten.no/rtv/lpext.dll?f=templates&fn=main-j.htm 
8 Bidrag ble innvilget etter folketrygdlovens § 5-22. 
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Det ble innvilget individuell refusjon for 1 153 mill. kroner i 2005 (ekskl. refusjon ved 
frikort)..  
 
I 2004 økte antallet individuelle søknader mye. Hovedgrunnen til det var at  
alfablokkerne Carduran og Sinalfa (mot høyt blodtrykk) ikke lenger ble gitt 
forhåndsgodkjent refusjon. I 2005 skjedde det samme med cox-2-hemmerne 
(betennelsesdempende legemidler), men relativt få søkte likevel individuelt om 
refusjon. Arbeidsgruppen antar at det skyldtes informasjon om uheldige bivirkninger 
ved preparatene.  
 
På grunn av den store søknadsmengden i 2004 økte saksbehandlingstiden vesentlig. I 
2004 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid 4,8 uker. Stortinget bevilget ekstra midler 
til trygdeetaten i 2005 for å redusere saksbehandlingstiden. Etaten satte også i verk 
organisatoriske tiltak. Som en følge av dette ble saksbehandlingstiden redusert 
vesentlig. Saksbehandlingstiden har i 2005 vært i gjennomsnitt 2,8 uker.  
 
Vedlagte tabell viser hvilke preparater det er innvilget individuell refusjon for etter § 
10a for og omsetning (målt ved apotekenes utsalgspris) i 2005, og hvor det er mer enn 
100 brukere. 
  
 

4. Legemiddelmeldingen og Sosialkomiteens innstilling  
 
I legemiddelmeldingen, St.meld. nr. 18 (2004-2005) signaliserte Helse- og 
omsorgsdepartementet følgende:  
 
”Departementet vil foreslå en forenkling av systemet ved at enkelte legemidler som i dag 
refunderes etter individuell søknad, vurderes innvilget forhåndsgodkjent refusjon, men med 
klare refusjonsvilkår. Dette vil være aktuelt for legemidler der det tydelig kan avgrenses en 
pasientgruppe, og hvor det kan stilles klare vilkår for refusjonen. Overføringen av 
legemidler til forhåndsgodkjent refusjon skal skje etappevis og evalueres etter hver 
overføring. Dersom evalueringen viser en dårlig etterlevelse, bør overføringen stanses inntil 
årsakene er evaluert og etterlevelsen sikret. Økt forskrivning utenfor vilkårene vil kunne 
begrunne en tilbakeføring til individuell refusjon.” 
 
Sosialkomiteen var positiv til forslaget, men hadde følgende merknader til forslaget, 
Innst. S. nr. 197 (2004-2005): 
 
”Komiteen vil bemerke at refusjonskontrakter kan være et egnet virkemiddel i de tilfeller 
der det foreligger en fare for at legemidlet kan bli forskrevet på blå resept til pasienter som 
ikke oppfyller refusjonsvilkårene. (…) 
Komiteen ber Regjeringen prioritere arbeidet med å overføre legemidler fra individuell 
refusjon til forhåndsgodkjent refusjon og ber departementet vurdere at flere 
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legemiddelgrupper overføres samtidig, slik at man får et bredest mulig erfaringsgrunnlag 
med skiftet fra individuell til forhåndsgodkjent refusjon. Komiteen ber Regjeringen om at 
ordningen med individuell refusjon i størst mulig grad forbeholdes legemidler med små 
pasientgrupper.” 
 
 

5. Arbeidsgruppens vurdering 
 
Legemiddelfeltet er i stor grad regulert av myndighetene. Det gjelder også 
søknadsprosedyrer og vurdering av hvilke legemidler som skal refunderes av 
folketrygden, og på hvilken måte de skal refunderes. Ansvarsfordelingen mellom firma 
og Legemiddelverket er også tydelig. Det er firmaene som har ansvar for å 
dokumentere søknadene, mens Legemiddelverket har ansvar for å vurdere søknader og 
å fatte vedtak. Arbeidsgruppen ser på denne vurderingen av legemidler under § 10a 
som en engangsoperasjon. Det vil være aktuelt å gjøre noen få unntak fra de vanlige 
prosedyrene for å gjennomføre dette på en effektiv måte. For å ikke skape tvil om de 
etablerte ansvarsforholdene eller bidra til forvirring om hvilke krav myndighetene vil 
stille i fremtiden, understreker arbeidsgruppen at dette er unntak som kun gjelder for å 
gjennomføre dette arbeidet. Behovet for å gjøre unntak kommer av at det er 
myndighetene som i dette tilfellet vil kunne ta initiativet til en overføring, og ikke 
firmaet. 
 

5.1. Avgrensing 
For å endre refusjonsstatus for et legemiddel fra § 10a til § 9 må det tilfredsstille krav 
som er fastsatt i legemiddelforskriften. Kravene i § 14-13 og § 14-26, jf. kapittel 3.1.1 og 
3.1.4, er særlig relevante. Legemiddelverket vurderer disse kravene når en 
rettighetshaver for et legemiddel søker om forhåndsgodkjent refusjon på vanlig måte. 
Arbeidsgruppen legger til grunn at Legemiddelverket ikke kan fravike disse kravene 
ved den planlagte gjennomgangen. 
 
Dette innebærer at legemidler som er avslått refusjon fordi kravet om 
kostnadseffektivitet ikke var oppfylt, må søkes opptatt på preparatlisten på ordinær 
måte av firmaene. Det gjelder også for legemidler som er avslått refusjon før kravet om 
kostnadseffektivitet ble innført i 2001 og legemidler som ikke tidligere er søkt opptatt 
på preparatlisten.  
 
På denne bakgrunn vil Legemiddelverket, som hovedregel, kun vurdere overføring av 
legemidler fra § 10a som tidligere har fått avslag på søknad om forhåndsgodkjent 
refusjon fordi faren for feilforskrivning etter legemiddelforskriften § 14-26 var for stor.  
 
Legemiddelverket kan ta utgangspunkt i listen over legemidler som ble refundert i 2005 
i sin gjennomgang. For å kunne gjennomføre arbeidet med overføringen på en god 
måte, foreslår arbeidsgruppen også at en fokuserer på preparater hvor mer enn 500 
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pasienter har hentet ut preparatet i 2005. Dette er også i tråd med sosialkomiteens 
merknad.  
 
Legemidler som er i samme gruppe må vurderes samlet. Det innebærer at dersom et 
legemiddel anses som egnet for overføring, må Legemiddelverket samtidig vurdere om 
andre legemidler som er alternativer til det aktuelle legemidlet bør overføres samtidig. 
 
Arbeidsgruppen foreslår også at preparater som ikke har markedsføringstillatelse i 
Norge ikke vurderes. Det gjelder for fem av legemidlene med mer enn 500 brukere 
(Deksametason, Dexedrin, Metamin, Frisium og Natron).  Salg av apotekpreparater 
(som fremstilles i apotek) krever ikke markedsføringstillatelse.9 Det vil derfor være 
nødvendig med forskrift for å overføre slike preparater til forhåndsgodkjent refusjon. 
Natron er det eneste apotekpreparatet blant legemidlene med mer enn 500 brukere. 
 
Preparater hvor det på vurderingstidspunktet ligger inne en søknad hos 
Legemiddelverket eller hos departementet om opptak på § 9 vurderes heller ikke. Det 
gjelder for 4 preparater med mer enn 500 brukere (Spiriva, Strattera, Lantus og 
Ezetrol). 
 
Legemidler hvor departementet har bestemt at andre refusjonsregler enn 
folketrygdlovens § 5-14 skal gjelde vurderes heller ikke. Det omfatter 2 preparater med 
mer enn 500 brukere (Enbrel og Humira). Ansvaret for finansieringen av TNF-
hemmere overføres fra 1. juni 2006 til helseforetakene10.  
 

5.2. Unntak for særlige tilfeller 
 
Avgrensingen under kapittel 5.1 tar utgangspunkt i at firmaet tidligere har søkt om 
forhåndsgodkjent refusjon. Legemiddelforskriftens § 14-5 annet ledd åpner imidlertid 
for at ”i særlige tilfelle kan Statens legemiddelverk vurdere et legemiddel for pliktmessig 
refusjon også uten søknad […]”. Denne unntaksbestemmelsen har kun vært brukt i 
noen få tilfeller. Arbeidsgruppen antar at unntaksbestemmelsen kan komme til 
anvendelse for enkelte legemidler ved denne enkeltstående gjennomgangen av § 10a. 
Legemiddelverket vi i så fall vurdere om de aktuelle legemidlene oppfyller vilkårene for 
refusjon, herunder vilkåret om kostnadseffektivitet. Arbeidsgruppen anbefaler at det 
stilles strenge krav til hva som regnes for å være så ”særlige grunner” at søknad om 
forhåndsgodkjent refusjon ikke er nødvendig. Legemidler som særlig brukes av 
pasienter med nyresvikt eller nyretransplanterte er det tidligere ikke søkt for. Det er 
relativt enkelt å avgrense hvilke pasienter som hører til denne gruppen. I tillegg 
gjennomgår disse pasientene en svært omfattende medisinsk behandling hvor de 
praktiske ulempene med individuell refusjon kan være særlig uheldig. Arbeidsgruppen 

                                                 
9 Legemiddelforskriftens § 14-9 a) 
10 St.prp. nr. 1 (2005-2006) 
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mener legemidlene til denne pasientgruppen er eksempler hvor det er aktuelt å gjøre 
unntak og å vurdere overføring uten søknad.  

 
 

5.3. Videre prosess 
 
Når Legemiddelverket har kommet fram til hvilke legemidler som er aktuelle for en 
overføring, må det varsle rettighetshaver om at refusjonsstatus skal revurderes og be 
om oppdatert og relevant informasjon.  
 
Dersom rettighetshaver ikke forsyner slik dokumentasjon, må Legemiddelverket 
basere sin vurdering på dokumentasjon levert i forbindelse med søknad om 
markedsføringstillatelse, øvrige tilgjengelige studier eller uttalelser fra spesialister på 
feltet.  
 
Når den relevante informasjonen foreligger, vurderer Legemiddelverket hvilke 
legemidler som oppfyller vilkårene for å få forhåndsgodkjent refusjon. 
Legemiddelverket må da også, på vanlig måte, vurdere om refusjonskontrakt kan være 
et egnet virkemiddel for å hindre at legemidlet forskrives uten at refusjonsvilkårene er 
oppfylt.  
 
Dersom Legemiddelverket konkluderer med at et legemiddel bør få forhåndsgodkjent 
refusjon og utgiftsveksten anses for å være under bagatellgrensen11, kan 
Legemiddelverket innvilge forhåndsgodkjent refusjon.  
 
Dersom Legemiddelverket konkluderer med at et legemiddel bør få forhåndsgodkjent 
refusjon og utgiftsveksten anses for å være over bagatellgrensen, vil Legemiddelverket 
foreslå overføring overfor departementet. Departementet vil så behandle forslaget som 
en del av den ordinære budsjettprosessen og prioritere forslaget mot andre tiltak på 
statsbudsjettet.  
 
Arbeidsgruppen foreslår at departementet gir Legemiddelverket en frist for når dette 
arbeidet skal være gjennomført. For at Legemiddelverket skal kunne holde en frist, må 
det også sette en frist for hvor lang tid rettighetshaverne skal få til å levere oppdatert 
informasjon. For øvrig mener arbeidsgruppen at Legemiddelverket i så stor grad som 
mulig følger praksis som er etablert ved vurdering av ordinære søknader om 
forhåndsgodkjent refusjon. 
 
 

                                                 
11 Legemiddelforskriftens § 14-15 
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5.4. Kontroll og evaluering 
 
Dersom flere legemidler får forhåndsgodkjent refusjon, vil det redusere 
saksbehandlingen i trygdeetaten. Samtidig taler en slik overføring for økt kontroll med 
den forhåndsgodkjente ordningen. Når Legemiddelverkets vurdering er gjort, bør 
Rikstrygdeverket derfor anslå hvilken betydning det vil få for antallet individuelle 
søknader. Rikstrygdeverket bør da se på mulighetene for å overføre ressurser fra 
saksbehandling til kontrollarbeid.  
 
Rikstrygdeverket utarbeider årlig en kontrollstrategi som følges i etatens regionale 
kontrollteam. Endring i refusjonsstatus for legemidler er en faktor som bør vurderes 
når denne strategien legges. 
 
Overføringen skal evalueres. Arbeidsgruppen antar at Reseptregisteret vil kunne gi data 
som vil være et godt grunnlag for denne evalueringen. Når det er tatt stilling til hvilke 
legemidler som skal overføres, bør departementet vurdere hvem som skal evaluere 
tiltaket og hvordan evalueringen bør legges opp.  
 

5.5. Enkeltvedtak og klagerett 
 
Legemiddelverket fatter enkeltvedtak om endring av refusjonsstatus til § 9. Legemidlets 
rettighetshaver har klagerett. 
 
For legemidler som Legemiddelverket anser ikke oppfyller vilkårene fattes ikke noe 
enkeltvedtak. For disse legemidlene må det søkes ordinært om forhåndsgodkjent 
refusjon, dersom rettighetshaver mener at legemidlet oppfyller vilkårene. 
 
Det fattes heller ikke enkeltvedtak når forslag om endring av refusjonsstatus er sendt til 
departementet på grunn av bagatellgrensen. Dersom det senere blir lagt til grunn i 
statsbudsjettet at legemidlet skal få forhåndsgodkjent refusjon, vil Legemiddelverket 
fatte et enkeltvedtak. Legemidlets rettighetshaver har da klagerett. 
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Vedlegg: Preparater på § 10a sortert etter antall brukere 2005, kilde: Rikstrygdeverket  
 
Antall 
brukere 

ATC 
kode Preparatnavn Sum AUP AUP per bruker

10556 N06BA04 Concerta 31 352 207 2 970
9262 R03BB04 Spiriva 32 465 466 3 505
7849 C02CA04 Carduran 45 036 853 5 738
3937 L04AA11 Enbrel 110 368 244 28 034
2803 N06BA09 Strattera 13 722 994 4 896
2338 A10AE04 Lantus 7 360 976 3 148
2281 B01AC04 Plavix 8 926 534 3 913
2092 B03XA02 Aranesp 33 303 271 15 919
1330 A02AH Natron 2 883 311 2 168
1290 C10AX09 Ezetrol 6 703 068 5 196
1214 L04AA17 Humira 47 109 065 38 805
1178 H02AB02 Deksametason (ureg) 2 329 759 1 978
1134 A10AE05 Levemir 2 963 076 2 613
1121 L03AB07 Avonex og Rebif (Interferon alfa-1a) 42 004 998 37 471
1022 B03XA01 Eprex og NeoRecormon 18 927 393 18 520
1003 A02AC01 Titralac 2 808 829 2 800

894 V03AE02 Renagel 6 737 037 7 536
854 L04AX01 Imurel 954 023 1 117
825 A05AA02 Ursofalk 1 543 350 1 871
774 C01CA24 Adrenalin og Epipen 692 009 894
764 L03AA13 Neulasta 25 132 975 32 897
707 C10AX06 Omacor 1 964 393 2 778
683 L01BA01 Methotrexat og Metoject 842 386 1 233
620 D11AX14 Protopic 941 193 1 518
549 N06BA02 Dexedrin og Metamina 562 000 1 024
525 N05BA09 Frisium (ureg) 997 977 1 901
496 A11EX Renavit 2 535 790 5 112
462 M01AH01 Celebra 884 032 1 913
456 D11AX15 Elidel 516 703 1 133
450 N03AX09 Lamictal 1 711 885 3 804
437 A02BC05 Nexium 880 319 2 014
436 L03AX13 Copaxone 14 528 523 33 322
385 A12AX Calcigran Forte 1 263 833 3 283
324 N06DX01 Ebixa 1 884 626 5 817
306 L03AB08 Betaferon 10 299 780 33 659
292 A10BX02 NovoNorm 842 542 2 885
292 J01CF01 Diclocil 221 871 760
284 A02BA02 Zantac og Ranitidin 331 334 1 167
269 L03AA02 Neupogen 3 452 628 12 835
268 G04BD04 Oksybutynin (NAF) 869 891 3 246
260 B05BB01 Elektrolytter (NaCl) 124 268 741 477 957

256 B05BA10 
Oppløsning for parenteral ernæring 
(Kabiven) 6 380 329 24 923

242 M01AH05 Arcoxia 553 329 2 286
232 A02BC03 Lanzo melt 369 943 1 595
229 A12AA06 Calcium-Sandoz 130 479 570
228 L01XX28 Glivec 21 737 465 95 340
217 L04AX02 Talidomid (ureg) 2 997 652 13 814
217 N03AX16 Lyrica 684 974 3 157
212 V03AE01 Resonium-Calcium 447 802 2 112
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206 B05XC Elektrolytter (vitaminer) 37 419 386 181 648
199 B05XA31 Elektrolytter 36 317 791 182 501
190 N05CD02 Apodorm 353 094 1 858
184 J05AB14 Valcyte 4 873 497 26 486
180 N06BA07 Modiodal 1 255 809 6 977
177 R05CB01 Bronkyl/Mucomyst 264 929 1 497
174 N07XX02 Rilutek 1 395 582 8 021
174 C10AA05 Lipitor 173 983 1 000
172 L04AA06 Cellcept 1 035 256 6 019
170 R03AA01 Adrenalin (ureg) 232 088 1 365
169 C10AC04 Cholestagel (ureg) 1 158 040 6 852
167 H02AB10 Cortisan acetat (ureg) 803 485 4 811
161 N05CM17 Melatonin (ureg) 134 959 838
143 N03AX15 zonegran (ureg) 1 807 554 12 640
141 J01GB01 Tobi/Nebcina 15 166 596 107 565
141 A02BC02 Somac 335 958 2 383
138 B03AC02 Venofer inj 680 847 4 934
138 J05AB11 Valtrex 222 527 1 613
137 N05CD08 Dormicum (ureg) 206 399 1 507
137 N05AN01 Lithionit 179 774 1 312
135 N03AG01 Orfiril 502 683 3 724
127 L03AB05 IntronA 1 208 763 9 518
126 A11HA03 vitamin E 1 062 464 8 432
125 N06AF03 Nardil (ureg) 284 664 2 277
124 C07AA05 Inderal (ureg) 102 097 823
123 H05AA02 Forsteo 2 398 574 19 501
123 N05AG02 Orap (ureg) 125 725 1 022
121 G03CA03 Østradiol preparater 83 884 693
118 N05BA01 Diazepam preparater 231 784 1 964
118 N03AD01 Etosuksimid (ureg) 137 776 1 168
113 G03HA01 Androcur 245 353 2 171
111 V07AB Oppløsningsvæsker 19 042 906 171 558
111 V01AA11 Alutard (ureg) 746 759 6 728
108 L02BA03 Faslodex 1 291 790 11 961
108 N03AA03 Liskantin (ureg) 141 103 1 307
107 L01AA07 Ixoten (ureg) 190 795 1 783
106 N05AX08 Risperdal 349 087 3 293
106 A06AG11 Microlax klyster 220 193 2 077
104 V01AA07 Alutard (ureg) 351 464 3 379
103 J01XX08 Zyvoxid 2 581 321 25 061
103 B01AA03 Marevan 68 262 663
101 V01AA03 Alutard (ureg) 508 169 5 031
101 N01BB02 Xylocain 29 021 287

 


